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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 04/06/19 

Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos 

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Nosso Lar Bom Repouso, lar de mais de 100 irmãos assistidos, segue 

em campanha permanente por alimentos, roupas, fraldas geriátricas 

tamanho grande, cupons fiscais ou espécie. Agradecemos a sua 

preocupação de trazer uma doação. 

Com a chegada do frio, precisamos de doações de calças masculinas, mas 

também meias e cuecas para adultos. Quem tiver traga e se puder espalhe a 

informação, para multiplicar essas doações, antes que chegue um frio mais 

intenso. É um grande gesto e muito importante! 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxe do site da Agenda Espírita Brasil um texto 

do livro de nome ‘Atenção’, da psicografia de nosso irmão Francisco Cândido 

Xavier, com o Espírito Emmanuel, texto intitulado:  

Esperança constante 

“O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo 

que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. 

“Atenção, sim. 

“Derrotismo, não. 

“Para que nos livremos de semelhante flagelo, no campo íntimo, é 

aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes, colado a detalhes ainda 

sombrios da estrada evolutiva. 

“Para que sustente desperto o entendimento, quanto a essa verdade, 

recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e 

transitórias dificuldades. 

“É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente, perante o 

avanço tecnológico da atualidade terrestre, contudo existem admiráveis 

multidões de criaturas, em cujos corações a fé se irradia por facho 

resplendente, iluminando a construção do mundo novo. 

“As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos 

humanos; no entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias 

moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a 

imunização e com as providências adequadas. 
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“Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades; 

todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. 

“Muitos lares se desorganizam; mas outros muitos se sustentam consolidados 

no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre os homens. 

“Grande número de mulheres se ausenta da maternidade; entretanto, legiões 

de irmãs abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino no 

Planeta, guardando-se na condição de mães admiráveis no devotamento ao 

grupo doméstico. 

“Os processos de violência aumentam, quase que em toda parte; ampliam-

se, porém, as frentes de amor ao próximo que os extinguem. que extinguem 

a violência. 

“Anotando as tribulações que se desdobram no Plano Fiasco, não digas que o 

mundo está perdido. 

“Enumera as bênçãos de Deus que enxameiam, em torno de ti. 

“E se atravessas regiões de trevas, que se te afiguram túneis de sofrimento e 

desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da 

luz, é natural que não consigas transformar-te num sol que flameje no 

caminho para todos, mas podes claramente acender um fósforo de 

esperança.”     

... 

Em nossas palavras:  

Para que o pessimismo, que nos impõe um peso desnecessário à vida? 

Devemos ter atenção com nossas responsabilidades, mas não devemos nos 

sentir derrotados, deprimidos, acabrunhados, diante das aflições da vida. 

Jesus alertou: “’No mundo tereis aflições’, e em O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, temos a rica lição dos tormentos voluntários. Voluntários por quê? 

Porque nós damos valor para coisas que não têm valor, seja uma ofensa a 

nós dirigida e que sabemos que não é verdadeira, seja pelas coisas materiais, 

superficiais, pelas quais lutamos para obter, e tantas outras, que à luz do bom 

senso, vemos que são tormentos voluntários, porque nós damos um valor que 

não têm, porque nem somos daqui! Nem vamos levar nada daqui, a não ser 

o fruto desse esforço do não pessimismo!  

Assim, voltando a Emmanuel, ele tem a fórmula: para que nos livremos do 

pessimismo, devemos tirar o pensamento fixado em detalhes que não têm 

valor algum: não pagam nossas contas, não nos elevam, para ficarmos mais 
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perto de Jesus e sentirmos serenidade e paz. Em resumo, não servem para 

nada! 

E como sustentar-nos despertos, acordados sobre essa verdade? Olhando as 

bênçãos de Deus, que abundam à nossa volta e são em número muito maior 

do que as aflições que nos pegam! 

É óbvio que se estamos passando um momento de treva, de dor em nossas 

vidas, não vamos conseguir ser um sol, mas vamos ao menos tentar acender 

um fósforo de esperança, com nossa conduta amorosa e exemplar. Dando 

uma palavra amiga, melhorando os pensamentos emitidos, para não formar 

uma atmosfera doentia em torno da Terra. Não julgando, espalhando 

pensamentos de amor, especialmente ao ouvir notícias ruins. 

É assim que vamos nos modificando de pessimistas para fachos de luz, entre 

aqueles que amamos! E que serenidade sentiremos, quando conseguirmos 

isso! Vale a pena tentar!  

... 

Na sequência, vamos assistir ao nosso irmão Dr. Haroldo Dutra Dias, juiz 

de direito, apresentando em fala no plenário do Senado Federal, no 

dia 13 de maio de 2019, uma justa homenagem aos 150 anos do 

desencarne de nosso caro irmão, Allan Kardec. Que belas lições, 

podemos tirar dessa fala, brasileiros que somos e que precisamos atentar para 

nossa parte nessa orquestra da vida!  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


